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Załącznik nr 8 do Regulaminu 
świadczeń dla studentów SWWS 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UZNAWANIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA 

DLA POTRZEB USTALENIA PRAWA DO STYPENDIUM REKTORA-KOMENDANTA 

 

  WYKAZ OSIĄGNIĘĆ STUDENTA WYMAGANE 

DOKUMENTY 

LICZBA PUNKTÓW 

1.  Wygłoszenie referatu na 

konferencji 

1) dyplom lub 

2) zaświadczenie 

wystawione przez  

organizatora konferencji 

 

1.1 międzynarodowej, w języku 

obcym 

 15 pkt 

1.2 ogólnopolskiej, w języku obcym  10 pkt 

1.3 ogólnopolskiej, w języku 

polskim 

 5 pkt 

2.  Udział w organizacji konferencji 

naukowej 

zaświadczenie 

wystawione przez 

organizatora z opisem 

zaangażowania (zakres 

obowiązków) 

do 10 pkt 

2.1 organizowanej przez SWWS lub 

inną instytucję naukową o 

zasięgu międzynarodowym 

 3 pkt 

2.2 organizowanej przez SWWS lub 

inną instytucję naukową o 

zasięgu ogólnopolskim 

 2 pkt 

2.3 organizowanej przez koło 

naukowe, o zasięgu 

międzynarodowym 

 2,5 pkt 

2.4 organizowanej przez koło 

naukowe, o zasięgu 

ogólnopolskim 

 1,5 pkt 

2.5 organizowanej przez koło 

naukowe, o zasięgu 

uczelnianym 

 1 pkt 

3.  Udział w organizacji 

wydarzenia o charakterze 

popularno-naukowym lub 

kulturalnym 

zaświadczenie 

wystawione przez 

organizatora z opisem 

zaangażowania (rodzaj 

obowiązków) 

 

2 pkt 
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4.  Udział w projekcie badawczym 1) zaświadczenie 

wystawione przez 

instytucję finansującą 

lub   

2) zaświadczenie 

wystawione przez 

kierownika projektu 

badawczego 

 

 

4.1 kierowanie projektem 

badawczym finansowanym ze 

środków pochodzących spoza 

SWWS 

 

 50 pkt 

4.2 udział w projekcie badawczym 

 

 25 pkt 

5.  Udział w kole naukowym zaświadczenie 

wystawione przez 

opiekuna koła 

naukowego 

 

 

5.1 w charakterze członka 

pełniącego funkcję organu koła 

naukowego, zgodnie z jego 

statutem  

 2 pkt 

5.2 w charakterze członka koła 

naukowego  

 1 pkt 

6.  Uczestnictwo w sportowych 

zawodach  

1) dyplom, certyfikat lub 

2) zaświadczenie 

wystawione przez  

organizatora 

 

6.1 udział w igrzyskach olimpijskich 

lub para olimpijskich 

 50 pkt 

6.2 zdobycie medalu indywidualnie 

lub drużynowo na 

uniwersjadzie, mistrzostwach 

świata, pucharze świata, 

mistrzostwach Europy, 

pucharze Europy, akademickich 

mistrzostwach świata, 

akademickich mistrzostwach 

Europy 

 40 pkt 
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6.3 udział indywidualnie lub 

drużynowo na uniwersjadzie, 

mistrzostwach świata, pucharze 

świata, akademickich 

mistrzostwach świata, 

mistrzostwach Europy, 

pucharze Europy, akademickich 

mistrzostwach Europy 

 20 pkt 

6.4 zdobycie medalu indywidualnie 

lub drużynowo na 

uniwersjadzie, mistrzostwach 

świata, pucharze świata, 

mistrzostwach Europy, 

pucharze Europy, akademickich 

mistrzostwach świata, 

akademickich mistrzostwach 

Europy 

 

 25 pkt 

6.5 udział indywidualnie lub 

drużynowo na uniwersjadzie, 

mistrzostwach świata, pucharze 

świata, akademickich 

mistrzostwach świata, 

mistrzostwach Europy, 

pucharze Europy, akademickich 

mistrzostwach Europy 

 

 10 pkt 

6.6 członkostwo w kadrze 

narodowej 

 10 pkt 

7.  Uczestnictwo w konkursach, 

przeglądach i festiwalach o 

charakterze artystycznym 

1) dyplom/certyfikat  

2) zaświadczenie 

wystawione przez 

organizatora 

 

7.1 laureaci lub wyróżnieni w 

konkursach, przeglądach i 

festiwalach o zasięgu 

międzynarodowym 

 

 30 pkt 

7.2 laureaci lub wyróżnieni w 

konkursach, przeglądach i 

festiwalach o zasięgu krajowym 

 

 20 pkt 
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8.  Publikacje naukowe 1) kopia stron 

zawierających nazwisko 

autora, tytuł publikacji, 

miejsce, nazwę 

czasopisma lub książki, 

datę wydania oraz 

numer ISBN/ISSN (jeśli 

został nadany) lub  

2) zaświadczenie 

wydawcy o przyjęciu do 

druku 

 

8.1 publikacja monografii naukowej   30 pkt 

8.2 publikacja artykułu naukowego 

lub rozdziału w recenzowanej 

monografii naukowej  

 20 pkt 

8.3 publikacja sprawozdania 

naukowego lub recenzji 

naukowej w monografii 

naukowej lub czasopiśmie 

naukowym 

 15 pkt 

8.4 publikacja artykułu 

popularnonaukowego 

 5 pkt 

8.5 redakcja monografii naukowej 

lub pracy zbiorowej 

 5 pkt 

 

UWAGI 

1. Średnia ocen obliczana jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w Szkole Wyższej 

Wymiaru Sprawiedliwości.  

2. Punkty przyznawane z dwóch rożnych tytułów odnoszących się do tego samego osiągnięcia nie 

podlegają sumowaniu. Na potrzeby ustalenia prawa do stypendium Rektora-Komendanta 

uwzględniane jest tylko osiągnięcie, za które przysługuje większa liczba punktów. 

3. Osiągnięcia w sporcie zawodowym muszą być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez 

odpowiedni związek sportowy.  

4. Osiągnięcia w ramach sportu akademickiego mogą być potwierdzone przez właściwe organizacje 

Akademickiego Związku Sportowego.  

5. Konferencja międzynarodowa to taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. Konferencją ogólnopolską 

jest konferencja, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej trzech jednostek naukowych.  

 


